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Fra redaktør

Halldis Helleberg

Kjære Inner Wheel-venninner

Dette er første gang Inner Wheel
Nytt, eller IW-bladet som det ofte

kalles, kommer i postkassen bare til de som har betalt for
det (100 kr/år). Spesielt viktig er det derfor at adressen
er riktig. Når du flytter, eller på annen måte skifter navn
eller adresse, må du melde fra om dette til sekretæren i
klubben som straks må sende skjema om dette til
per@trykksakpartner.no og medlemsbokredaktør. 
Alle kan lese bladet på nettsidene våre, 
innerwheel-norge.org. 
Koronapandemien har på så mange måter gjort 2020 til
annerledesåret som ingen hadde tenkt seg på forhånd.
Dette har fått følger også for oss i Inner Wheel. Mange
av medlemmene er i risikogruppe og er ekstra forsiktige.
Noen klubber fikk holdt sine junimøter med strenge
smittevernhensyn, og andre klubber har mistet
møtelokalet sitt fordi fremmede ikke får slippe inn på 
eldresentret. 
Når vi ikke kan møtes fysisk, må vi tenke ut andre måter
å treffes på. Vi har jo lest om at da skolene ble stengt i
mars, fikk lærerne og også elevene et «puff» til å utvikle
sin digitale kompetanse. Selv om digitale medier ikke er
like mye i vinden hos oss godt voksne som hos ung-
dommen, så har vi i hvert fall mulighet til å bruke
telefonen. La oss holde kontakten med hverandre på de
måter vi kan!
Inner Wheel Norges store prosjekt gjennom mange år,
Fistulaprosjektet i Etiopia, har vært en serie med 
prosjekter med forskjellige oppgaver etter hvert som 
utviklingen i landet har gått videre. Det har bl.a. vært
transport til sykehus for operasjon etter fødselsskader 
(fistula), rehabilitering av disse kvinnene, jordmorskole
og etter hvert mer opplysningsarbeid for å få kvinner til å
oppsøke helsestasjonen når de skal føde. Vi kjenner de
to siste prosjektene som Safe Motherhood Ambassadors
(utdanning av kvinner som formidlere til gravide 
betydningen av å søke hjelp når de skal føde) og Safe
Motherhood Project som er fortsettelsen av SMA. NMS
har drevet disse prosjektene for Inner Wheel Norge. 
Du kan lese mer om dette på side 17. Mange Inner
Wheel-medlemmer har vært glad for å kunne støtte disse
prosjektene som startet etter TV-aksjonen i 2004 og som
avsluttes 31. desember 2020.
Jeg ønsker dere lykke til med et annerledes 
Inner Wheel-år!

Kjære alle sammen

Det er godt å kunne bekrefte at mange klubber har funnet muligheter til å ha møter
i høst. Det har vært gjennomførbart når man har kunnet innrette seg i henhold til
anbefalte smittevernstiltak og avstandsbestemmelser. 

NIWR arrangerte rådsmøte på Gardermoen tidlig i september. Der fungerte alt –
til alles tilfredsstillelse. Avstand og antibac og vann og såpe.  

Klubbene og distriktene
Slik situasjonen nå er, setter dette store krav til klubb-ledelse, distrikts-ledelse og råds-
ledelse.  Jeg ser med glede at kontakten mellom klubbene og distriktene fungerer
greit via mail. Noen møter har også blitt arrangert digitalt, via Teams eller Zoom.
DISO/ISO treff har blitt arrangert i D-31. Enkelte klubber har også arrangert
jubileumsfester med stort hell. Vi er forhåpentlig også i rute når det gjelder verv i
klubber, på distriktsplan og til NIWR i neste IW-år. 
Mer enn 140 News Letter, fra International Inner Wheel er sendt til de som hadde
meldt sin interesse for bladet. Har du husket på å gi beskjed til klubbkasserer/klubb-
sekretær om du vil ha bladet Inner Wheel Nytt tilsendt i din personlige postkasse?  

Norsk Inner Wheel Råd
Som nevnt, har det vært møte i Norsk Inner Wheel Råd i begynnelsen av september.
Der var det mange interessante forslag som ble behandlet. Referatet er sendt ut og
forhåpentlig nådd alle klubber. Noen viktige punkter: 
• Vedtatt er at past rådspresidenten er medlem NIWR kun ett (1) år etter sid tid som
Rådspresident og møter i NIWR med stemmerett i det året hun er past. Dette er
godkjent som norsk bye-law fra The executive board og Constitution Chairman hos
IIW – 17.05.2020. Norsk Inner Wheel Råds lover er derfor oppdatert i lovboken
for 2020-2021. 
• Regnskapet for NIWR 2019-2020 er godkjent og er å finne i dette bladet.
• NIWR er ikke lenger medlem i FN-sambandet og Unicef og betaler derfor heller
   ingen kontingent. NIWR er fortsatt medlem i FOKUS.
• IIW åpnet en Corona-konto tidlig i sommer, og flere land, inkludert IW Norge, 
   besluttet også å åpne en konto i tilfelle innbetalinger til bekjempelse/vaksine mot
   Corona. Vi har fått følgende informasjon (forkortet) fra IIW om hvordan dette skal
   håndteres i fremtiden: The focus on ensuring that the vaccines reached those in
   most need or least able to afford them, was thought to be the best use of the 
   funds available. Konklusjon: Dersom IW-medlemmer betaler inn til IW-Norges 
   Corona konto, vil beløpene bli overført til
   Internasjonal Inner Wheel som finner 
   rett organisasjon til å gjennomføre 
   fordelingen av vaksiner (når de engang 
   kommer). Det ligger mye informasjon på 
   Facebook sidene til International Inner 
   Wheel om hvordan Inner Wheel -
   medlemmer over hele verden bidrar. 
   Prosjektet har fått egen logo:

• Det kommer forslag til distriktenes årsmøter i mars 2021 vedr. reisefordelingen 
   og vedr. reglene for hvordan vi administrerer forslag til ny Landssak.  
• NIWR har bestemt at avsatte midler på «Rally-konto» - skal flyttes til avsatte 
   midler på Landstreff-konto. Så får vi håpe det lar seg gjøre å arrangere Lands-
   treff på Lillehammer i løpet av 2021.
• NIWR jobber fremdeles med å finne en trygg og sikker kontakt i Norge for vårt
   nye prosjekt fra 01.01.2021, Dr.Mukwege-Panzi hospital som hjelper kvinner 
   som er utsatt for voldtekt i krig. Rådspresidenten jobber videre med saken.
• Struktur-utvalget som skulle se på mulighetene for å begrense IW-Norge til ett 
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   (1) distrikt har konkludert med at Inner 
   Wheel i Norge er best tjent med 4 distrikt 
   som i dag. Vi takker utvalget for fyldig og 
   god rapport. 
• Medlemsstatistikken vår viser at vi har fått -
   fikk 23 nye medlemmer siste år.
• Lovkomiteens leder orienterte om saker som
   skal opp på Convention. Det er to forslag 
   fra Norge. 
• Distrikt 31 nominerer Sissel Michelsen til 
   Constitution Chairman i Internasjonal Inner
   Wheel. NIWR bifaller nominasjonen.
• Distrikt 28 nominerer Liv-Elin Broberg Lewin
   til Board Director i Intensjonal Inner Wheel. 
• Nye «Velkommen til Inner Wheel» brosjyrer
   er trykt opp. Du får de fra distrikts-
   presidenten.  

Internasjonal Inner Wheel 
Convention i India ble avlyst/utsatt. I disse
dager sjekker Internasjonal Inner Wheel
presidenten om det er stor nok interesse blant
medlemmene for å arrangere en digital kon-
feranse. Det er noen få medlemmer i Norge
som har meldt at de er interessert i å delta
digitalt og informasjonen er videresendt
Internasjonal Inner Wheel. Vi venter spent på
avgjørelsen. I mellomtiden har rådspresidenten
deltatt på fire digitale møter/seminarer med
Internasjonal Inner Wheel presidenten. 

Framtiden
E-poster, telefonsamtaler, Teams og Messenger
kan ikke helt erstatte det personlige møtet, der-
for ser vi fram imot tiden hvor vi alle kan ar-
rangere klubb-møter, distriktssamling og andre
Inner Wheel møter. I mellomtiden må dere alle
ta vare på hverandre, hold avstand og vask

hender. 
Ta et verv – du er med i en internasjonal 
organisasjon som består av kvinner. 
Du kan gjøre en forskjell der du er. 
Jeg har tro på de nye mediene for å friste nye
medlemmer til å begynne i Inner Wheel. 
Vi bør bli mer aktive i å legge ut informasjon
om hva vi som medlemmer engasjerer oss i –
og hvilke prosjekter vi er med på å støtte. 

Sitat fra Unni Schau, 
rådspresident 2000-2003: 

«Klubbene har et ansvar for å holde medlemmene interessert ved hjelp av informasjon.
Informasjon om hva som skjer i organisasjonen vår både nasjonalt og internasjonalt. Bare
gjennom informasjon kan vi føle oss som en større del av en helhet.
I motsatt fall blir medlemmenes kunnskaper om organisasjonen vår mangelfull, og med
manglende kunnskap følger manglende interesse. Interessen vokser som regel i takt med
innsikt og erfaring. Informasjon og åpenhet er nøkkelord for Inner Wheels fremtid».

Jeg kjenner INGEN som ikke har et nettbrett
eller en smart telefon i dag. La oss bli flinkere
til å spre det glade budskap. 
Husk også at både Inner Wheel Norge og
International Inner Wheel er på Facebook.
Lykke til og god høst!
Husk: Det er de blide damene som verver de
nye medlemmene.  

Lisbeth Nesteng, Rådspresident

Bak fra venstre: Nettredaktør Nina Gjermundsen fra Arendal IWK, lovkomiteens leder Helene Torkildsen fra Arendal IWK, distriktspresident i
D-28 Karin Hovden Bauge fra Karmøy Vest IWK, distriktspresident i D-27 Karin Gabrielsen fra Tromsø IWK, distriktspresident i D-31 Greta
Lyckander Falch fra Nordstrand IWK, Mette S. Rosenvinge Støtvig fra Larvik IWK
Foran fra venstre: Kasserer Karin Holm-Olsen fra Halden IWK, Rådspresident Lisbeth Nesteng fra Tune IWK, rådssekretær Cecilie Hexeberg
fra Tune IWK.  

Noen glimt fra rådsmøtet i september 
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Nå får vi håpe at møtevirksomheten i Inner Wheel er kommet i gang igjen. Distriktsstyret har
hatt et møte i august med en ny vri. To av medlemmene deltok fra Fauske på videoskjerm og
vi andre fire var i Tromsø. Det gikk helt fint å gjennomføre møtet ved hjelp av internett. Vi kom
gjennom sakene i løpet av formiddagen og håper DP Karin fikk litt hjelp før rådsmøtet.      
Dersom vi overholder smittevernreglene, kan det gå bedre enn vi fryktet i vår. Tromsø IW starter
med første møtet i oktober og medlemmene må melde fra på forhånd om de vil delta. Kanskje
har ferien i Norge gitt oss mange fine opplevelser og ideer som vi kan spinne videre på.
Nyhetene fra hele verden strømmer inn hver dag og minner oss på om vårt fellesskap med
andre land. En flott nyhet er at Volda IW har fått inn en artikkel om rosesalget på nettsiden til
International Inner Wheel. Jeg ønsker mange innlegg fra klubbene til vårt blad slik at vi kan
skape interesse for vår organisasjon.

VOLDA IW
Sommermøte  03.06.20
Vi møtte i Musikkpaviljongen for ei lita
gatevandring i Volda sentrum.  Eivind
Indresøvde fortalte om denne plassen frå
1945 og utover.  Paviljongen står i dag der
"Gamle Uppheim" sto.  Plassen var som eit
midtpunkt med omkring liggande bygningar
som kyrkja, Volda Sparebank og Handels-
skulen som no er riven og erstatta med Volda
legesenter.  Vidare stoppa vi ved tidlegare
Haugen Bok, Sørheimhuset og bedehuset.
Her låg også tidlegare Bondeheimen, seinare

fysikalsk institutt.  I Volda sentrum var det fleire
bakeriutsalg i tidlegare tider.
Etter gatevandringa vart møte halde i Sanitets-
lokala i Halkjelsgata. Vi starta med å synge
Voldasongen. Inger Anette las frå boka: 30
dagar i april 2020. Linn Skåber fekk i slutten
av mars ideen om å lage ei koronadagbok.
Ho samla 30 menneske innanfor ulike yrker
som skreiv kvar sin dag. Inger Anette las 12.
april skreve av Trond Viggo Torgersen.
Torill R. Eide gjekk gjennom brev frå Distrikts-
presidenten INFO brev nr. 8 april 2020.
Vedlagt referat frå avstemninga på saker til

Fra klubbene
årsmøtet. Det vart bestemt at vi gir 3000
kroner til Solkroken på Omsorgssenteret. Elisa-
beth Haavik fekk overrekt gavekort i samband
med at ho vart 70 år i april. Petra las opp års-
rapporten. Anna Lisa hadde 3 minutt.  Ho las
frå Phil Bosmans bok: Ja! Optimistene vil over-
leve og eit dikt ho hadde skrive sjølv. Veldig
bra! Vi vil sjå om det er mulig å ha klesvisning
i oktober/november. Til slutt var det skifte av
president. Britt Indresøvde tar over etter Torill
Rødven Eide. Ho takka for tilliten og minner
oss om kva som er Inner Wheels formål.

Referent Petra Velle

Distriktsstyret i D27
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Her tar Britt over etter Torill.

Møte 11.06.2020 
I en sommerhilsen fra nåværende past
president Torill Rødven Eide skriver hun at
Volda IW er stolt over hva de har klart å gjen-
nomføre. Laget fungerer godt med prosjekt-
nemnder som tar ansvar for sine oppgaver.
Det gjør styret sitt arbeid lettere. Arbeidet med
rekruttering av nye medlemmer ble en suksess.
Hun ønsket også alle Inner Wheel venninner
en god sommer og håpet på stor aktivitet i det
nye Inner Wheel året. Vi gjør en forskjell. 

BODØ IW
Møte 9.06.20
Som president skriver Turid Sandstrand at
Bodø IW hadde sitt sommermøte denne
kvelden og de gledet seg til å møtes etter alle
disse ukene hvor de har måttet holde seg på
avstand og hjemme. I Bodø har de hatt en
lang og våt vinter og vår. Men i det siste
hadde de fått en forsmak på sommer - så de
forstår at de har masse godt i vente.  Denne
kvelden takket Turid av som president etter et
litt annerledes år - men faktisk likevel et aktivt
år med godt oppmøte på møtene. De har
også fått god kontakt med sine vennskaps-
klubber i Sverige - rett over grensen og hadde
lagt opp til et felles sommermøte i Bodø i år.
men dette måtte avlyses slik situasjonen ble.
De håper på å treffes til neste år. Til slutt sendte
hun ønsker om masse sol, varme og gode
sommerdager fra Bodø IW.                

ØRSTA IW  
Medlemsmøte 2.09.20                                      
Dette var det første møtet etter nedstenginga i
samband med koronakrisen.
Klubbpresident Møyfrid Vadstein ønskte
velkomen til dei 18 frammøtte, og vi opna
med å syngje «Vi tror, vi tror på Inner Wheel».
Første post på programmet var skifte av styret,
pga. coronakrisen var ikkje dette mogleg før.
Solrun Sætre gjekk av som klubbpresident, Eli
Berit Strande gjekk av som pastpresident, Eva

Kolås gjekk av som sekretær, Ragnhild
Høydalsvik gjekk av som ISO. Alle vart over-
rekte ei rose som takk for innsatsen.

Det nye styret er:
Møyfrid Vadstein - president, 
Solrun Sætre - pastpresident, 
Turid Karlsbakk - ISO, 
Jenny Vatne - kasserer, 
Liv Aam - styremedlem, 
Kari Juel Rogne - sekretær.

Deretter var det lysseremoni med Eli Berit,
Solrun og Møyfrid.
Medlem Ingunn Natvik vart overrekt blomst for
fylte 80 år.
ISO Turid las brev frå Mariposa - prosjekt i
Bolivia. Landet og byen Succre er hardt
ramma av Covid 19. Men likevel er
Mariposa i drift. Leksehjelpa har stengd ned
så langt, men elles driv dei som best dei kan
for å ta vare på sine etter karantenereglane.
Turid framførte ei varm takk frå drivarane for
pengegåva vi sende dei etter eldrefesten i
mars.
I plenum vart det diskutert korleis ein skulle
planleggje klubbåret. Medlemmene vart
einige om å planleggje frå møte til møte.
Anne Mari Øyehaug og Eldrid Ose skulle ha
hatt ansvaret for aprilmøtet, no tar dei ansvaret
for oktobermøtet.

Det kom forslag om å ha julemøtet på eiga
hand på hotellet sidan ein førebels ikkje veit
korleis Rotary planlegg.
Rekneskapen for 2019/20 vart lagd fram av
kass. Jenny og godkjend.
Solrun las brev frå distriktpresidenten i D- 27
Karin Gabrielsen og frå den internasjonale
IW presidenten Bina Vyas frå India. Temaet
for dette året er: Lead the Change.

Eli Berit fortalde om et besøk på ballettskulen,
og Synnøve Rekkedal Hill sa at dei gjerne
kunne ha programinnslag.

Så var det mat, kaffi og rundstykke, og utlodd-
ing. Sang: De nære ting.
Solrun hadde så tre minutt der ho fortalde om
ferien i år på Sætre med 8 borneborn.
Borneborna er svært viktige for henne, og ho
føler at dei gjer livet rikare.

Alle var samla i heimen hennar sidan Korona
hadde stoppa alle ferieplanar for familiane.
Ho lurte på korleis dette skulle gå, men ferien
vart svært vellykka.  Mye badeliv, tur på
Brekkeheia, Runde, Ivar Aasentunet og
båtturer. Og ikkje minst – alle borneborna i
ulike aldrar hadde stortrivdes. Dette kunne dei
gjere neste sommar også.

Marit og Kari hadde også små innslag om
spesielle ferieminne, tur til Vestkapp og minne
frå nattbussen med barnebarn som skulle på
ferie til Hovdebygda.
Møtet vart avslutta med songen «Vennskaps-
vise».

Neste møte er onsdag 7.10 kl 19.30 på
Hotell Ivar Aasen.

Referent Kari Juel Rogne

BRATTVÅG IW  
Jubileumsmøte 11.09.2020
President Sylvei ønska alle 13 oppmøtte
medlemar velkomne med ein aperitif og vi
skålte for dei 4 medlemane som ikkje var til-
stades. Vi hadde koseleg prat med alle om
kva dei hadde opplevd i sumar i Norge på
grunn av Koronaen.

Så - velkomen til bords med tre rettars middag
med song og skåling samt innslag av ulike
tema.
Wenche las opp Årsmeldinga for Distrikt 27.
Arna leste opp Regnskapet for klubbåret
2019-2020.

Kvelden forsatte med livleg prat og skåling for
30-års jubilanten og mimring av opplevingar. 
Ein flott kveld vart avslutta med ei stor takk til
Wenche og komiteen. 

Referent Karin Ulla

BODØ IW
Årsmøtet i september 
I september ble vårt årsmøte avviklet. Vi
hadde lystenning med gode ønsker for kom-
mende IW-år, klubbens egen handlingsplan
og årsbudsjettet knyttet til dette vedtatt. Pro-
gram for møtene ble utdelt av program-
komiteen. 
Av saker som ble diskutert, var valgordningen
i klubben som vi forenkler, markedsføring av
klubben bl.a. gjennom Facebook og få til
stands i byen knyttet opp mot vår Interna-
sjonale dag i januar. Vi ble også enig om å
bidra med støtte til årets TV-aksjon og til det
internasjonale prosjektet på Covid-19-vaksine.  

Også denne kvelden hadde vi loddsalg som
ga penger i kassen slik at vi kan gi støtte til
ulike aktiviteter i lokalmiljøet i slutten av året. 

Referent Turid Sandstrand



BRYNE IW
Sommeravslutning. 
Bilder fra sommeravslutning i juni 2020 med
vandring i Mølleparken på Bryne og kyndig
omvisning i Fritz Røeds skulptur-univers. Møtet
ble avsluttet med hyggelig middag.
Bilder fra vandringen i Mølleparken.
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STAVANGER IW
Sommeravslutningen i juni
ble ikke helt som vanlig men veldig koselig
likevel hjemme hos president Ingjerd, litt ute
og litt inne på grunn av været. Påtroppende
president  Gunn Helen Imsland fikk overrakt
kjedet og styret behørig takket med hver sin
rose.

Septembermøtet
ble et hyggelig og inspirerende møte med
lederen av Kirkens Bymisjon i Stavanger,
Maggi Hatløy som ga en grundig innføring i
alle de fasetter og områder som denne or-
ganisasjoinen består av og alt forskjellig
arbeid de holder på med. De holder hus i et
Innholdsrikt gammelt hus i Stavanger like ved
Breiavannet midt i sentrum. Hun ble behørig
takket med blomster og bidrag til arbeidet.

EGERSUND IW
Referat fra møtet 10. juni 2020
Det var ikke varmt, men det var oppholdsvær,
og vi var 15 medlemmer og 1 reflektant som
hadde møtt fram på Gruset.
Vi hadde ikke vært sammen til ordinært IW-
møte siden februar, så vi alle så fram til å
kunne være sammen igjen.
Anne Margrethe stilte med ektemann og buss,
og vi ble kjørt etter alle kunstens regler til
Hellerstunet.

Vi er alle preget av den vanskelige tiden vi er inne i. Jeg bor i en by hvor vi beveger oss uten
munnbind, men en- meteren mellom oss og håndspritflaskene blir håndhevet. Vi tenker oss om
to ganger når vi skal i teater og på konserter. Bruker ikke buss, men bilen er stadig i bruk.
Inner Wheel vil nok som organisasjon helt sikkert bli merket av dette. Det er jo godt voksne
damer blant oss og mange kvier seg for å gå ut og treffe andre etter hvert. Inner Wheel er en
organisasjon hvor det er medlemmene som betyr noe og klubbenes indre liv som er drivverket.
Møtevirksomhet med antall begrensning kan gjøre det vanskelig for oss å drive videre. Vi setter
vår lit til corona vaksine, men når den kommer, blir det i seneste laget.

Fra klubbene i
distriktet Vi ble godt mottatt av vertskapet, Bodil og Nils

Heskestad, og fikk servert en drikk av hylle-
bærblomst, og en smak av flatbrød med sild
og potet på! Det smakte herlig!
Vi så oss litt om på den fantastiske gården, og
vi beundret de nydelige maleriene som Bodil
hadde malt, før vi gikk inn og startet møtet
vårt.
Vi sang Norge i rødt, hvitt og blått, før
president Elsa leste brev fra distrikts-
presidenten.

Sommeravslutning og presidentskifte i Stavanger IW.

Til høyre Maggi Hatløy, sammen med 
Ingjerd Anda Brigg. 



7OKTOBER 2020

Vel møtt til nytt IW-år.
Jeg har overtatt som distriktsredaktør etter Grete Holte Eriksen fra Grimstad IW-klubb. Hun har
gjort en flott innsats i 3 år, hatt stor glede av vervet og det håper jeg også på. 
Selv er jeg medlem i Gimsøy IW-klubb. Dette året er jeg i tillegg ISO i egen klubb, et verv jeg
også har hatt tidligere. Jeg har vært sekretær og president i en del år. I 2010-2011 var jeg
distriktspresident og medlem av Rådet. Disse vervene har gjort at jeg kjenner organisasjonen,
om ikke godt, så i hvert fall fra flere sider.  Men vervet som distriktsredaktør er ukjent. Det er
litt skremmende, men samtidig spennende.  
Jeg har mottatt flere bidrag til høstens blad, tross møtereduksjon og knapp tidsfrist. Ut ifra dette
ser det ut til at klubbene har funnet frem til gode og alternative løsninger for møtevirksomhet
fremover.    
Jeg håper på et godt samarbeid med dere alle og ønsker ekstra lykke til i disse corona-tider. 

Fra klubbene

FARSUND IW
Februarmøte 2020 
Vi hadde besøk av Norlys Nilsen Grimsby,
som fortalte om sitt arbeide for NMS i Thai-
land fra 1979. Der drev hun diakonalt
arbeide, hvor hele mennesket er viktig. Natur-
lig å satse på kvinnene. Stor utbredelse av
prostitusjon i alle lag av befolkningen.
Mannen har all makt. «Nådehjemmet», et
tilholdssted for gravide kvinner som er blitt for-
latt, er blitt et anerkjent prosjekt i Thailand,
som har hjulpet over 1000 kvinner hittil.
Mødrene får undervisning og motivasjon til å
beholde barna. De har takket nei til sam-
arbeid med utenlandske adopsjonsbyråer.
Lokale medarbeidere jobber på Hjemmet og,
nå i det siste, frivillige fra Norge, gjerne pen-
sjonerte helsearbeidere, som reiser ned for 1-
3 måneder    
I 2000-2001 jobbet Norlys i Blånildalen i
Etiopia, og var selv ofte sjåfør for fistula-kvinner
som skulle til sykehus i Addis Abeba; så hun
hadde god kjennskap til problematikken med
fødsler og fistula-skader!

3. september 2020
hadde vi vårt første medlemsmøte i det nye
IW året. Hotellet hadde lagt opp til god av-
stand mellom plassene, og maten ble servert
på hver vår tallerken. 22 medlemmer stilte
opp. Vi avholdt årsmøte, men det ble også tid
til en liten konkurranse i Kahoot, med spørsmål
om og fra Inner Wheel, ledet av vår nye ISO,
Sissel Marthinsen. Kan anbefales.

STAVERN IW
Det ble brått slutt på møtene våre, våren
2020. Vi fikk gjennomført valgmøtet i februar,
og 6 medlemmer fra klubben vår deltok på

Distriktsstyret for 2019/2020

Møtet ble holdt på hytta til DP Mette S.
Rosenvinge Støtvig på Lydhusstranda. Styret

består, nok et år, av de samme medlemmene,
unntatt Grete som er erstattet av Sissel.  

Distriktsstyremøte/overleveringsmøte 10. juni

Distriktsstyret for 2020/2021

Klubbens nye styre, minus ISO Bjørg E. Skjevik, hjemme hos visepresident Randi Sinding-Larsen
på høstens første styremøte.
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distriktsårsmøtet i Grimstad i mars. Men så
kom koronapandemien som gjorde at all
møteaktivitet ble avlyst eller satt på vent.
Klubbstyret vårt har hatt to uformelle treff i
sommer, hvor vi diskuterte det nye IW-årets
mulige møteaktivitet. Alt er foreløpig ganske
uforutsigbart pga. koronaen, men på vårt
første formelle styremøte, 31.08.20, kom vi
fram til noen løsninger. Siden lokalet, hvor vi
holder møtene våre nå er stengt, har vi inntil
videre valgt å benytte oss av byens hotell til
våre klubbmøter, og som foredragsholdere
bruker vi de vi ikke fikk brukt i våres. Vi har
også laget et forslag til ulike komiteer. Så får
vi håpe at 2021 blir et bedre og lysere år for
oss alle!

LARVIK IW
Koronaepidemien –
hvordan vi løser møtesituasjonen
Vårmøtene og sommermøtet måtte avlyses.
Men 1. september valgte ti av medlemmene
å samles på klubbpresidenten Mette Støtvigs
hytte, medbringende egen mat og drikke, og
vi fulgte selvsagt smittevernreglene.
På møtet hadde vi gleden av å ønske to nye
medlemmer velkommen, Hildegard Andersen
og Guri I. Steinsholt fra Nøtterøy IW som nå
er nedlagt.
Nå planlegger vi bare ett og ett møte av
gangen siden tidene er usikre. 
I oktober skal vi høre et foredrag om kosthold
hjemme hos et av medlemmene som har god
plass, og vi fortsetter å ta med egen mat og
drikke. 
Så får vi bare håpe på bedre tider etter hvert!

GRIMSTAD IW19 av klubbens medlemmer
møtte opp til hyggelig gjensyn med Inner
Wheel-venninner på det første møtet etter
koronanedstengingen, 09.09.20. Dette første
møtet i det nye IW-året skulle samtidig være
delvis årsmøte og, ikke minst, presidentskifte.

på andre tider.
3-minutter: Jofrid fortalte med innlevelse og
humor om sin barndom på Hesnes «kontinent»
fra ca. 1945. Det var mye for oss andre å
kjenne oss igjen i med lek i skauen og ved
sjøen i en tid da leken for det meste var uor-
ganisert. Jofrid tok oss med til sitt univers med
barneforening, juletrefest og basar på be-
dehuset med film om «negre i Afrika», noe som
vel ikke hadde vært «innafor» i dag. Vi ble
minnet på aktiviteter som huske ball, jeppe
pinne, sist på bjørka m.m. På Hesnes opp-
levde man dessuten et sus av den store verden
gjennom sommergjestene som kunne komme
fra USA, Frankrike og storbyer og brakte med
seg lekekamerater for Hesnesungene.
Presidenten tok opp en ide fra program-
komitemøtet: Skal klubben gjenta en gammel
tradisjon med å arrangere møter i mindre
grupper med et diskusjonsemne. Formålet vil
være å bli bedre kjent samt ta opp problem-
stillinger som angår klubbens virke. Flere
hadde ordet, ingen direkte motforestillinger
kom fram. 
Konklusjon: Vi prøver dette i høst, november
ble nevnt, men ikke fastlåst. Temakvelden
kommer i tillegg til de vanlige møtene. Det bør
være ca. seks deltakere i gruppene. Som dis-
kusjonstema samlet man seg om å finne fram
til lokale tiltak som klubben kan tenke seg å
støtte og på hvilken måte. Tre vertinner meldte
seg. Programkomiteen tok på seg ansvaret for
å arrangere det praktiske. 
President May-Brith takket for laget og minnet
om IW-kafe på Cafe Ibsen siste onsdag i
måneden.
Neste møte får vi besøk av Alf Kjetil Igland
(forfatter av biografien om Mons Fuhr) som
skal fortelle om Julla Fuhr.

GIMSØY IW
Sommermøtet ble holdt 4. juni hjemme hos
Marit Aasen. Hos henne er det god plass
rundt bordet og vi var 10 damer som hadde
stor glede av å kunne samles igjen etter å ha
avlyst de fleste av vårens møter. 

Derfor var det fjorårets president Mette som
åpnet møtet.
Mette takket for seg og ønsket May-Brith lykke
til. Sistnevnte gav uttrykk for at hun håpet på
hjelp fra oss alle til å lede klubben videre.
ISO i det nye styret, Mette, leste hilsen fra
vennskapsklubben vår i Åbybro der de uttrykte
skuffelse over at Norgesbesøket måtte avlyses
pga. pandemien som herjer, men at de håper

Grimstad IW: Avtroppende president Mette
Wennesland (t.v.) og ny president May-Brith
Høgberg med klubben i bakgrunnen.

Sommermøte hjemme hos Marit AasenLarvik IW: Utsikt fra Mette Støtvigs hytte. (Bildet er fra en tidligere anledning)
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det som vi mener er ryggraden i Inner Wheel.
Distriktspresidenten fortalte om Pikeleieren som
er et viktig prosjekt for dist.31. Den arrangeres
hvert annet år i Kornsjøbukta ved Halden. 12
jenter inviteres til å delta. Det er gjerne jenter
som sjelden får delta på andre ting.

NORDSTRAND IW
Det er blitt september allerede, og tiden for
epler. Derfor har jeg valgt fra Terje Nordbys
mytekalender: Å skape gull av Gravensten.
Hesperidene, Nattens døtre, hadde en hage
i vest der solen går ned. Hagen grodde frem
av grener som Gaia (Moder Jord) plantet. Ep-
lene derfra sørger for gudenes evige liv. Den
nordiske gudinnen Idunn rådet over ungdoms-
eplene i åsatroen. En gang tok jotnene Loke

Et nytt IW-år er i gang. Den nye verdenspresidenten Bina Vyas er fra India. Hun har mottoet
«Lead the change» – hvor hun viser til FN’s verdensmål om å bekjempe fattigdom, få fram
kvinner og få en bedre verden. For oss i D-31 gleder vi oss over å treffe og bli kjent med alle
dere fra D-30. Det ser ut til at koronaen vil være i fokus en stund til og noen av oss har utsatt
møtevirksomhet til det nye året.  Her i Ullensaker har høstfargene kommet og må jo si at høsten
også er en vakker årstid. 

RØYKEN-HURUM IW
Klubben hadde sitt Årsmøte på Teglen kafe 9.
september 2020 hvor 15 medlemmer, en ob-
servatør og Distriktspresidenten var til stede.
Vår nye Distriktspresident, Greta L. Falch, ble
ønsket spesielt velkommen. Klubben satte pris
på at vi ble valgt til den først klubben hun be-
søkte blant de nye klubbene som nå har blitt
en del av distrikt 31. Om ca. 2 1/2 år fyller
klubben 50 år. I 2013/2014 slo Røyken- og
Hurum klubbene seg sammen, og i dag er vi
er vi en trivelig gjeng på 22 medlemmer som
har det veldig fint sammen. I fjor delte vi ut
hele 25 600,- til gode formål. Klubben stod
for kake-og kaffeservering på mannekengopp-
visning i Sætre, her gikk pengene til Rosa
Sløyfe aksjonen. Vi er fast giver til SOS
fadderbarn. Vi har gitt penger til Fistula-pro-
sjektet, til Røde Kors hvor det var øremerket
barn i Norge. Vi har også gitt penger til or-
ganisasjonen Dråpen i havet, som hjelper flykt-
ninger i Hellas. Vi mener at det å bidra med
penger til ulike prosjekter, både lokalt og
internasjonalt, er ryggraden i Inner Wheel. Vi
ønsker å gjøre en forskjell. Det skal være vårt
hovedfokus, sammen med det fine fellesskapet
Inner Wheel gir – både i de enkelte klubbene
og når flere klubber er sammen. Frivillig
arbeid på Teglen kafe gir også penger i kassa
vår. To dager i måneden stiller Inner Wheel
med to kafevertinner som steker vafler og
serverer kaffe og prater hyggelig med gjes-
tene som er her. Dette er også en veldig fin
måte å vise fram og fortelle om Inner Wheel.
Klubben har også bidratt med innspill til Om-
struktureringsgruppa som jobber med å stake
ut en ny vei for Inner Wheel framover. Det er
ikke tvil vi må tenke nytt – og alle steiner må
snus. Det er en stor og krevende jobb, men

det må til. Det koster å drive en stor, byrå-
kratisk organisasjon, noe vi medlemmer er
med på å betale. Jeg er redd for at Inner
Wheel kan risikere at driftige og sterkt
etterlengtet engasjerte damer kan vegre seg
for å melde seg inn i klubben på grunn av
medlemskontingenten i tillegg til andre
kostnader som følger med å være medlem av
klubben. I vår klubb er medlemskontingenten
kr. 1,000,- og vi vil nødig øke den. Det er
viktig med nytenking i klubbene og jobbe for
å få nye medlemmer. Det er mange som
ønsker å bidra til «Lead The Change», som er
mottoet til vår verdenspresident. Jeg tror be-
stemt at mange setter pris på Inner Wheel
fellesskapet og mange finner det spesielt
givende å jobbe for våre gode prosjekter –

Fra klubbene
Greta Lyckander Falch

Hei alle i Inner Wheel Norge
Nå har D30 og 31 slått seg sammen til ett
distrikt. Det er kult. Da blir vi kjent med mange
og får mange nye venner. Det blir fint. Jeg
gleder meg til å reise rundt og hilse på alle
de nye klubbene i Distrikt 31. Jeg heter Greta
Lyckander Falch og ble med i Nordstrand IW
i 1993. Min mann Lars var begynt i Nord-
strand Rotary og jeg gledet meg hver mandag
da han kom hjem og fortalte hva han hadde
lært om på møtet. Jeg ønsket at jenter også
hadde en slik klubb der de kunne lære nytt, få
nye innspill osv. Plutselig ringte Berit Nielsen i
Nordstrand IW og fortalte om IW. Hun spurte
om jeg ville være med. Jippi!!! Det fantes slike
klubber for jenter også, – og med så mye
gode kaker… Egentlig er jeg ingen forenings-
dame, trodde jeg, men så ble jeg sekretær i
klubben, for Unni Schau, så Distriktsekretær for
henne, og så ble hun valgt til Rådspresident
og så ble jeg Rådssekretær! Det var moro, jeg
lærte langt mer av å være med enn å sitte på
møter. Dro på Convention i Firenze. Det var
spennende og noe helt nytt. Senere ble jeg
president også, to ganger. “There is nothing
as past as a past”. Det stemmer. Det er mer
moro å være med. Da jeg ble president første
gang, var jeg på opplæringsmøte på Ås og
fikk vite om komitéer. Det var noe for klubben
vår. Dermed opprettet jeg komitéer så alle fikk
være aktivt med, hele tiden. Meget vellykket
og vi er en veldrevet klubb der alle er med og
får IW hjulet til å gå rundt. Men Distrikt-
president skulle jeg aldri bli. Det var for
skummelt. Men nå er jeg det. Jeg er ikke mer
rustet til å være det enn noen andre, jeg bare
får gjøre så godt jeg kan. Bare følg Blåboka,
sier Reidun Abrahamsen i Røyken/Hurum IW.
Målet med mitt år som Distriktpresident er å
skape en glad og positiv tone. Vi IW´ere skal
være stolte av alt vi har fått til i Norge og
internasjonalt. Snart er det 100 år siden IW

ble startet av Margarette Golding i Man-
chester, i 1924. Da skulle kvinner i Vesten bli
sterke og selvstendige og tro på seg selv, nå
er det kvinnene i andre deler av verden som
skal ta samme reisen. Jeg blir litt stolt når jeg
tenker på hva vi har satt i gang. Forøvrig er
jeg gift med Lars. Vi møttes i russetiden. Har
to barn og mange barnebarn. Utdannet lærer,
spesialpedagog, og har studert Flerkulturell Pe-
dagogikk og KRL/RLE. De ni første og ni siste
årene i min yrkeskarriere jobbet jeg i skolen. I
de 22 årene imellom drev jeg S.P. Konsulent
as, en landsomfattende kjede med over 50
freelance-dekoratører som bodde over hele
landet. Vi hadde store, kjente firmaer som
kunder. Nå nyter jeg en deilig pensjonisttilvær-
else. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på mitt
år som Distriktpresident og være første Distrikt-
president for to distrikt som er slått sammen til
ett. Det blir både spennende og moro.

Distriktspresidenten har ordet 
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til fange og befridde ham mot å få Idunn med
eplene. Gudene ble gråhårede og gamle.
Loke ble truet til å bringe henne tilbake. Han
forvandlet seg til en falk, fløy til Jotunheimen,
fant Idunn, skapte henne om til en nøtt og fikk
den hjem. Så kunne Idunn igjen dele ut epler,
og verdensbalansen var gjenopprettet. Eplet
står for kjønnslige, overjordiske og evige
gleder. Eplet står også som tegn på makt. Hos
romerne er eplet jordkloden, men også: Den
som eier en frukthage er rik. Det heter at Eva
lokket Adam med et eple, enda epler var totalt
ukjent i nærorienten. Men forbuden frukt i seg
selv har sin logikk: Kunnskapens tre er maktens
tre og også hellig. Det har akkurat vært
Barsok. Nå skal de buføre fra langstølene til
heimstølene. Åkeren må skjerast, anten den er
gul eller grøn. 1. september, Ørjansmesse, er
en viktig dag for høstværet. Været den dagen
skal stå ved lag sju veker. Den siste tiden har
vært tung for mange av oss. Vi har mistet to
av våre kjære venninner, Karin A. og Turi. I vår
alder er det kanskje som ventet, men vi ville
så gjerne hatt dem med oss litt lenger. De har
vært aktive i klubbens arbeid i flere tiår, og vi
vil savne dem. Vi tenker på dem og tenner lys.

NANNESTAD IW
På et møte hadde vi besøk av Inger Hilde og
Svein Arne Bergli som fortalte om
Hjerterommet. Hjerterommet sprang ut av
«Overraskelse», som en guttegjeng på syv
startet i 2005 i Oslo. De hadde varierende
bakgrunn og samarbeidet med Frelsesarmeen,
slumsøstrene og andre tilsvarende organisa-
sjoner, fortrinnsvis i Oslo. De arrangerte turer,
leirer, etc. for dem som ikke hadde det så
greit. Svein Arne ble etter hvert ansatt som
diakon i Nannestad, og tok med seg ele-
menter fra Overraskelse hit. Overraskelse har
en bil som lånes ut gratis til dem som trenger
det. Eneste kravet er at den fylles opp med
bensin etter bruk, og at den holdes ren. I til-
legg disponerer de to hytter på Sjusjøen som
også lånes ut gratis om sommeren. Disse har
vært fullbooket de siste somrene. Overrask-
elses hensikt er å overraske og oppmuntre
menneskene rundt oss med uventede hand-
linger, vekke undring og ettertanke og å skape
en bevegelse av «overraskere» og overrask-
elsesceller. Ut av dette kom lysten til å starte
Hjerterommet og å gi bort ting gratis til dem
som trenger det. Hjerterommet ble i samarbeid
med kirken etablert i 2018 i et lite rom på
kirkekontoret. Hjerterommet bidro med penger
til materiale, etc., og Morgan Ruste gjorde
endringene som skulle til – så som f.eks. hyller
til det som kom inn. Etter hvert vokste lageret.
Det rare er, sier Inger Hilde, at de kan feks. få
inn et stellebord den ene dagen, og neste dag
kommer noen om absolutt trenger et slikt. Det
var flere eksempler på dette. Alt gikk bra gjen-
nom hele 2019, og så kom koronaen og
stengte ned virksomheten for tid. En av de
viktigste områdene for Hjerterommet er mat-
utdeling, som skjer to ganger i uken med for-
håndspåmelding i disse tider. Før påske var
det ca. 30 som var innom – etter påske steg
tallet til 60. Det kan være mange grunner til
at de kommer – mange kan være permitterte
eller ha mistet jobben. Matvarene hentes på

Matsentralen i Oslo, og de vet aldri hva de
får. Noen ganger er det skikkelige lekkerbis-
kener, andre ganger er det hverdagsmat.
Noen av mottagerne betaler en symbolsk sum,
andre får det gratis. Målet er at terskelen skal
være så lav som mulig. Overraskelse har også
andre aktiviteter. De har bl.a. stått for smykket
«Dråpen», som gullsmed Lars Elstad satte i
produksjon og solgte i butikken. Den siste
grenen på stammen er «endringsstien» - en sti
med 12 trinn som man går med en veileder
for å endre livet sitt. Dette er faktisk verdens
første endringssti! Det viste seg fort at rommet
på kirkekontoret ble for lite, og tilfeldigvis fikk
de nyss om at Klippen skulle selges. De
henvendte seg til styret, og fikk et tilbud om å
kjøpe forsamlings-lokalet for NOK 1,00!
Naturligvis aksepterte de, og det nye
Hjerterommet ble åpnet 2. september. Det er
mange planer, men i første omgang er det
onsdagskafe hver uke med mulighet for å se
hva de har av klær, etc. Matutleveringen vil
fortsatt foregå på Hjerterommet ved kirkekon-
toret. Klubben ga et bidrag på tusen kroner til
arbeidet deres.

RØA-BEKKESTUA IW
Nå får dere høre om galoppsport. Øvrevoll
Galoppbane ligger i vårt nærområde mellom
Jar og Eiksmarka i vakre omgivelser og er
Norges eneste galoppbane. Historier om
kappritt og veddeløp er kjent flere tusen år til-
bake i mange land og verdensdeler, men den
moderne galoppsportens hjemland er Eng-
land, hvor organiserte konkurranser tok til på
1500-tallet. Den første offisielle veddeløps-
banen ble åpnet i 1540 ved Chester av
Henrik 8. Både Charles den 1. og 2.
moderniserte anleggene ved Newmarket,
som ble et sentrum for engelsk galoppsport.
The Jockey Club, galoppsportens kontroller-
ende myndighet i Storbritannia, ble stiftet her
i 1750, men helt fra 1711 ble det arrangert
løp på den nå så berømte Ascot-banen. Rundt
1700 innførte engelskmennene tre orientalske
hingster, og disse ble stamfedrene til den eng-
elske fullblodshesten. Fra slutten av 1700-tallet
ble de fem klassiske engelske flatløpene inn-
stiftet. Alle er for tre år gamle hester; det mest
berømte er The Derby fra 1780, som går over
2400 meter på banen ved Epsom utenfor

London. Senere har alle land med galopp-
sport fått sitt Derby. I tillegg til de klassiske
løpene, har man Royal Ascot som arrangeres
i juni hvert år på Ascot-banen, en stor sports-
lig, kulturell og sosial begivenhet i England.
Det tok noen år før galoppsport ble stueren og
innført i Norge, men i 1930 ble det kjøpt
300 mål fra Øvrevoll Gård, og året etter ble
det søkt om å få bygge både motorsportbane
og veddeløpsbane. Men Landbruks-
departementet gav bare konsesjon for ga-
lopp. Galoppbanen ble åpnet søndag 26.
juni 1932 med kong Haakon VII, dronning
Maud. Kronprinsparet og rittmester Paul Mi-
chelet samt 8 000-10 000 tilskuere. Det står
ca. 200 hester oppstallet på Øvrevoll og i
umiddelbar nærhet. Sesongen varer fra
midten av april til slutten av november med
den store Derbydagen i august som årets store
høydepunkt. For ett år siden var klubben på
besøk og fikk omvisning. Espen Hanssen fra
Øvrevoll fortalte oss om spillets hemmeligheter
og vi fikk besøke paddocken. Vi fikk også
oppleve et glass med bobler /eplesaft og
kunne gå ut på glassverandaen og se ut over
den flotte banen og følge hestene under løp.
Det var skikkelig morsomt å være VIP-personer
på denne løpsdagen for 2-3-årige hester. Det
var gøy å følge hestene på oppløpssiden mot
målstreken. De fleste løp på Øvrevoll er om
kvelden og det er ikke løp fra desember til
april.

HALDEN IW
President Gerd Berit ønsket velkommen til
første møte for sesongen. 21 medlemmer var
til stede. Nadja Stumberg som var kveldens
foredragsholder ble ønsket velkommen.
Tittelen på foredraget var «En tysker i Østfold».
Nadja flyttet til Norge i 2008 og har jobbet
i fylkeskommunen i Østfold siden 2012. Fag-
området hennes er geodata og kart. Hun og
mannen Jon driver gården Nybøle i nærheten
av Ør. De driver med korn og gammelnorsk
spælsau. De siste årene har de også startet
opp kjøttproduksjon med kurasen tyroler gråfe.
Nadja kommer fra Nürnberg i Bayern. Hun
var student i Dresden i tidligere Øst-Tyskland
og studerte kartografi. Nürnberg er en middel-
alderby, kjent for julemarked, pølser og den
første globusen. Dresden er en fin by i

HØSTDIKT
President Gerd Berit i Halden IW President Gerd Berit i Halden IW 
avsluttet møtet med dette høstverset:avsluttet møtet med dette høstverset:

Da må jeg si det: høsten er her –Da må jeg si det: høsten er her –
Så nå er tiden for varmere klær –Så nå er tiden for varmere klær –
Men ennå kan vi nyte noen flotte dagerMen ennå kan vi nyte noen flotte dager
For september kan være kjølig og fager-For september kan være kjølig og fager-
Kler seg i høstens draktKler seg i høstens drakt
Og nyter den varme fargeprakt.Og nyter den varme fargeprakt.
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barokkstil og kjent for blant annet Frauenkirche
som ble bombet under krigen. Etter gjenfor-
eningen ble kirken bygget opp igjen. Murens
fall var av spesiell betydning for hun hadde
familie på begge sider av muren. Nadias
farmor flyttet til Nürnberg for å bygge opp et
liv. Flere familiemedlemmer har flyttet fra øst til
vest og noen ble værende igjen i øst. Nadja
føler seg både som øst- og vesttysker. Etter stu-
diene hadde hun en   praksisperiode på
NTNU i Trondheim. Hun skrev masteroppgave
ved norsk polarinstitutt i Tromsø fra oktober til
februar 2006-2007. Hun fikk en doktorgrads-
stilling på Ås i 2008, hvor hun jobbet med
skog og kart. Hun traff Jon og flyttet til Halden
i 2012. I 2013 meldte hun seg inn i Byg-
dekvinnelaget og ble ganske snart leder i lo-
kallaget. I 2018 ble hun leder i Østfold
bygdekvinnelag. Laget har rettigheter til Løken-
drakten. Kvinnebunaden er fra 1949 og
herrebunaden fra 2011. De får provisjon for
solgte bunader. De får også provisjon av
bunadssølv fra Espeland. Det er en del for-
handlere som selger bunader som er produsert
i Kina. Dette er en ulempe for norske
produsenter. Bygdekvinnelaget oppfordrer folk
til å gjøre bevisste valg. 

BRUMUNDDAL-MOELV IW
President Lisbeth ønsket oss velkommen i disse
Coronatider og tente lysene våre. Vi satt med
den foreskrevne meteren mellom oss, og som
Lisbeth uttrykte det: «Vi får gjøre det beste ut
av det!» På dette årsmøtet holdt ISO Liv Grete
et lærerikt og engasjert innlegg om plast og
problemer med plast i havet. EU er i ferd med
å utarbeide et engangsplastdirektiv som går
ut på at det ikke blir lov å bruke engangsplast
etter 2021. (Q-tips, plast bestikk, sugerør og
tallerkener). TV-aksjonen i høst går til WWF
(World Wildlife Fund). De skal bruke pengene
til å hjelpe land i Sørøst-Asia som ikke har av-
fallshåndtering. Det er få internasjonale regler,
men det arbeides med å få en internasjonal
lov om avfallshåndtering.

MESNA-LILLEHAMMER IW
Årsmøtet er avviklet. Man ble deretter vist
«Kunstnersamtalen», filmen fra YouTube om
«Markens grøde» mellom Olemic Thommesen,
Juni Dahr og Anne Kristin Torsby.  Dette ble en
flott opplevelse med fin dialog og nydelige
bilder. Vårt forhold til naturen gjelder like mye
i dag som den gang! - 3 min v/ Aud R som
leste dikt av Tor Jonsson og møtet ble avsluttet
med diktet «Ode til Livet» (Den dør langsomt)
av Pablo Neruda. 

FOLLO IW
Vi var 11 som møtte på Ramme gård hvor vi
fikk guidet omvisning i den innholdsrike hagen
med planter og kulturskatter som Petter Olsen
har fraktet med seg til Ramme gård. Mye kunst
fra renessansen var plassert rundt om i den
fantastiske hagen inspirert fra hager i Europa.
Også i et utendørs teater er det mulig å nyte
en forestilling eller konsert. Det vil snart bli
åpnet et galleri med kunst av Edvard Munch
som hadde tilholdssted på Ramme gård i sin
tid. Vi fikk plass i oransjeriet i hagen til møte-
virksomhet. President Marit Kleven ønsket vel-

kommen til sommermøtet og til feiring av klub-
bens 35-årsjubileum. Karin leste prolog fra og
med charterdagen 14.juni 1985 hvor hun
deltok i stiftelsen av Follo Inner Wheel. Torill
Nordby ble opptatt som nytt medlem av
klubben og formular ble lest av presidenten.
Hun ble ønsket velkommen og fikk en rose og
IW nålen overlevert. Grethe P. leste diktet. Vet
du: Vet du at din sjel er vakker. Vet du at ditt
skjønne smil gleder andre. Vet du at jobben
du gjør letter andres hverdag. Vet du at din
varme og omsorg er helt unik. Vet du at du er
verdifull og at verden trenger deg. Klokken
passerte 20.00 da vi avsluttet kvelden i lett
sommerbris og solnedgang.

LILLESTRØM IW
Wera ønsket alle hjertelig velkommen, og
spesielt foredragsholder Steinar Bunæs, og
vårt æresmedlem Synnøve. Tema for fo-
redraget var «Historien om Strømmen Trevare».
Bunæs holdt et flott foredrag om Strømmen
trevare, og hva «trevar’n» har betydd for
Strømmen. Han viste flere bilder fra hele
verden hvor Strømmen Trevare hadde levert
hus, togstasjoner og kirker. 75 hus er fredet
eller fått hedersbevisninger. Flott foredrag av
en riktig historiker. Etter årsmøtet ble det en 3
minutter med en morsom historie om psyko-
logi.

JESSHEIM IW
Septembermøtet er avviklet med en riktig

trivelig tur til The Twist på Jevnaker. Der var det
mye vi kunne undre oss over og studere på.
Lunsjen ble inntatt i solskinnet på Hadeland
Glassverk som vi besøkte etterpå, litt handling
fikk vi også tid til. Vi var dessverre ikke mer
enn fem medlemmer, skulle gjerne hatt med
flere, men vi fem var svært glad for å ha tatt
turen.

Jessheim IW har vært på tur til ”The Twist” på Jevnaker.
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Glimt fra Jubilumsfesten
Klubben kunne den 14. Februar i dette år feire
sitt 45 års jubileum. Men da covid-19 viruset
begynte å sette sitt preg på vårt samfunn i fe-
bruar/mars, måtte vi utsette markeringen av
jubileet. Alle møtene ut IW året 2019-2020
ble avlyst. Men med et lite sommertreff på
bryggekanten, for de som hadde lyst og
anledning, fikk IW året en hyggelig avslutning
i juni.  Men nå, den 23. September, samlet
seg 18 av klubbens 26 medlemmer seg til et
etterlengte møte for å markere at klubben var
blitt 45 år. Vår distriktspresident Mette Støtvig
fra Larvik, var vår gjest. Dette møte ble ikke
bare starten på et nytt IW år, men nytt klubb-
styre ble også ønsket velkommen, og det
gamle styret ble takket av. Avtroppende
president, Ingebjørg Fosse, innledet tra-
disjonen tro med lysseremoni, og leste ”Lev
livet. Opplev alt du kan” av Per Fugelli. Takket

bord av den nyvalgte presidenten, og etter at
vi hadde sunget vår jubileumssang fra 20 års
jubileet, gikk ordet videre til past president
Ingebjørg, som ledet oss gjennom kvelden.
Etter et velsmakende måltid fortalte underteg-
nede litt om klubbens historie gjennom 45 år,
sammen med Brith Smedal.  Som avslutning
på kvelden fikk distriktspresident Mette ordet,
som takket for maten og fortalte litt tilbake i tid,
bl.a. fra Nordisk kvinneforum, møte i ÅBO i
Finland  i 1994, hvor også to fra Arendal
deltok. Kvelden ble avsluttet med sangen: ”Vi
tror - Vi tror på INNER WHEEL ” . Takk for et
hyggelig møte.  Nå er det spennende med
fortsettelsen av dette IW året og IW Norges
fremtid. Vi ønsker alle lykke til.

Helene M Torkildsen, president

så sine styremedlemmer for god innsats og
støtte gjennom to år med en rød rose,  Og så
ble presidentkjedet overrakt til undertegnede,
som takket for tilliten og går nå på som
president for tredje gang i klubbens historie.
Så ble alle ønsket velkommen til et festpyntet

40 års jubileumsfest for Fredriksten Inner
Wheel klubb er blitt feiret. Det var dekket til et
nydelig måltid i det Gamle Meieri hvor 18 av
våre medlemmer var til stede, samt vår
Charterpresident Inger Johanne Jørgensen ,
Distriktspresident Greta, rådspresident Lisbeth
Nesteng og presidentene i Halden IW og
Tune IW. Vår president Turid fortalte at vi
hadde fått en hilsen og en gave på kr.
1.000,- fra Fredriksten Rotary klubb, som skal
øremerkes narkotikahund. Rådspresident Lis-

beth Nesteng fortalte om pikeleieren og om
frivillighet. Vi fikk vimpel og hilsen fra Norsk
Inner Wheel Råd. Distriktspresident Greta L.
Falch ønsket oss til lykke med en konfekteske,
og nevnte at i 2024 er det 100 år siden den
første klubben så dagens lys i England. Det
ble flere gaver og fra Tune IW fikk vi kr. 500,-
og fra Halden IW, fikk vi kr. 1.000,- satt inn
på vår konto til narkotikahund. Jorunn Brevig
ga oss et interessant tilbakeblikk i vår klubbs
historie. Angående «Safia» orienterte Jorunn
om Safia klubben i Kenya. Safia skulle reist til
Kenya i april. Hun skulle ha med seg hand-
lenett og mensbind, som var laget av
SOMOPA- gruppen, samt menskopper kjøpt

Arendal-Nedenes Inner Wheel Klubb har feiret 45 år

Gro Risdal og Tove Knudsen, to nye unge
medlemmer. Hygge rundt bordet.

Fredriksten Inner Wheel Klubb har feiret 40 år

Påtroppende President Helene Torkildsen sammen med avtroppende styre og gjest DP Mette
Støtvig. Past pres. Randi Hylen, sekretær Kirsten Koch, Helene, kasserer Gerd Lillian  Andersen,
Mette, ISO Nina Gjermundsen og Ingebjørg Fosse

inn til jentene i Malakisi. Alt var pakket og
klart, men turen ble avlyst pga covid-19. Nå
er det usikkert når det kan sendes. Jentene har
det bra, men har lite mat. De er friske. 
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Dette prosjektet startet opp
som et samarbeid mellom
Lærdal Global Health i
Stavanger ( Lærdal mest
kjent for ”Anne dukken”)
og verdens Jordmor 
forbund (ICM) og de 
nasjonale Jordmor forbund
i flere afrikanske land.
Sammen utviklet de utstyr
for opplæring og trening
uten elektronikk, kun
simulatorer og plakater.
Lærdal bidro i starten
også økonomisk og etter
hvert ble det et  sam-
arbeidsprosjekt med
Rotaryklubbene i D 2250,
i 2015/16 og årene
fremover, som bidro 
økonomisk med et  
betydelig beløp til 
prosjektet.  Videre ble det
besluttet at distriktet skulle
søke om midler fra
verdensfondet i Rotary
(The Rotary Foundation) i
USA, og prosessen med dette ble satt i gang. Med samlet  
bidrag fra Rotaryklubbene i D 2250, Lærdal Global Health og
The Rotary Foundation ble total finansieringsramme på ca 1.5
mill NOK fordelt på to prosjekt i Malawi og ett i Zambia.
Begge disse prosjektene er nå i avluttningsfasen . Vilkårene for å
få midler fra Rotaryfondet er at man samarbeider med lokale
Rotaryklubber i mottakerlandene  Og det er de lokale Rotary-
klubbene i samarbeid med jordmorforbundet i de nevnte land
som kontrollerer og påser at de gitte penger blir anvendt 
på riktig måte.

10 000 HB prosjektet, nå
utvidet til 50 000 HB,
kommer nå til å fortsette i
ulike former, som nå
omfavner flere land i Afrika
som Rwanda , Tanzania
og Etiopia. Samme 
konsept, men nå i disse
tider, mer bruk av fjern-
undervisning p.g.a. Covid-
19. Alle økonomiske
bidrag er velkommen.
På det Europeiske IW
møte i Stavanger i 2018,
fikk deltagerne en 
interessant innføring i 50
000 HB prosjektet, som
synes å være i slekt med
vårt ”Fistula” Prosjekt. 
Et symbol på dette 
prosjektet er små grønne
babyluer, som våre
babytepper. Luer som er
meget ettertraktet blant
jordmødrene og de 
nybakte mødre. Og etter
EU møte i Stavanger har

undertegnede mottatt små grønne Babyluer fra ivrige strikkende
IW venninner i Sveits og Østerrike, som jeg har fått overlevere til
Lærdal, som bringer dem videre til prosjektene i Afrika. 
Det grønne garnet produseres ikke lenger, så alle farger er nå
velkommen. 
Så, kjære IW venninner, flere luer er ønsket og behøves. 
Om vårt Safe Motherhood prosjekt nå faser ut, behøver vi ikke
stoppe å strikke! Så hvis noen ønsker å strikke luer, så oversende
jeg gjerne et mønster. 
Helene M Torkildsen, President i Arendal-Nedenes IW klubb

”10 000 HAPPY BIRTHDAYS”

Prosjekt for å redusere mor og barns 
dødelighet ved fødsel – 
hjelpe nyfødte å puste – 

hjelpe mødre å overleve en fødsel ved bruk av
enkle opplæringsmoduler. 
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Ingen avgjørelse

Det er ennå ikke bestemt hva som skjer medLandsmøtet på Lillehammer,men en avgjørelse vil komme tidlig neste år.

Konto for Koronainnbetalinger 1080 48 30478.
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EEL-NYTT fra og

 med dette

nummeret kun s
endt i posten til 

de medlemmene

som gjennom si
ne klubber har m

eldt seg som po
st-

abonnenter. 

Resten har valg
t å lese bladet p

å våre hjemmsid
er 

på internett.

Om noen ønske
r å endre på de

tte, må det skje 

gjennom egen k
lubb.

Kjempestor glad
nyhet!

SISSEL HØIHJELLE MICHELSEN I L
ØRENSKOG IW ER

VALGT TIL C
ONSTITUTION CHAIRMAN!

Det er ingen
 småjobb hu

n er valgt til 
i 

konkurranse
 med andre.

 Fantastisk a
t lille

Norge er me
d i ledelsen i

 IIW. Fint at en fr
a

de opprinnel
ige landene 

er i ledelsen.

Vi er så stolte
. 

Sissel er en e
kte IW´er med stort

 engasjemen
t

og masse en
ergi.

DP Greta Lyc
kander Falch

, D31

FOKUS 25 år - 
Vi gratulerer!
Inner Wheel Nytt gratulerer FOKUS med 25 års arbeide for kvinners
og jenters rettigheter og likestilling globalt. Fokus er en paraply-
organisasjon og har jobbet i totalt 51 land og med 137 kvinne-
organisasjoner verden over.
14.oktober feirer FOKUS 25 år med kamp for kvinners og jenters
rettigheter og likestilling!
FOKUS sier: Verden er i dag et mer likestilt sted enn i 1995 - men
vi har fortsatt en lang vei å gå. Derfor fortsetter vi arbeidet fremover
og håper flere blir med oss.
Inner Wheel Norge er medlem av paraplyorganisasjonen Fokus.

Red.

Rettelse!
Det beklages at det i Inner Wheel Nytt nr 4 - mai 2020 har sneket seg inn en feil.

På side 10 refereres det fra DÅM, D 30: Det står "Det nye her hos oss er nedleggelsene av Kongsvinger IW og nedleggelse av distriktet."Det skal være Kongsberg IW, ikke Kongsvinger IW.
Takk til president Berit T. Moen i Kongsvinger IW som gjorde oppmerksom på dette. 
Kongsvinger IW er en av våre eldste og største klubber og vilforhåpentligvis bestå i mange år fremover.

Red. 
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Her starter historien:
Barite er 15 år og livredd. Hun har nettopp
opplevd at en mann kidnappet henne da hun
var på vei til markedet, og hun vet hva som
kommer. Han vil at hun skal bli konen hans.
Mon tro om mor og far går med på det?
Barite vet at «bruderøving» er en gammel skikk
her i Benishangul Gumuz-området, men hun
hadde ikke tenkt at den skulle gå ut over
henne. Hun skulle bo hjemme hos mor og far
en stund til. Hjelpe mor med småsøsknene,
være med å lage mat og vaske klær.

Føder alene
Mor og far gikk med på giftermålet. Barite
måtte gifte seg med mannen som hadde røvet
henne, og i løpet av kort tid begynte barna å
komme. Nå har hun på 24 år født ni barn,
som alle er friske. Men da barn nummer seks
skulle bli født, var det en langvarig og hard
fødsel. Den varte over flere dager, og førte til
at Barite fikk en fistelskade. Heldigvis over-
levde både barnet og hun selv. Det er ikke
selvsagt, for tradisjonen sier også at kvinner
skal føde alene. Hun hadde derfor ingen
hjelp.

Fistelskader fører til at kvinnene som får dem
mister kontroll over avføringen, noe som igjen
fører til at de alltid er omgitt av en sterk lukt.
Barite levde i sju år med fistelskaden. I løpet
av denne tiden fikk hun tre barn.

...tradisjonen hos gumuzfolket tilsier at
kvinnene skal føde alene. Resultatet ved
vanskelige fødsler er ofte store skader hos
både mor og barn, om de da i det hele tatt
overlever.

Til Barites hell kom det en kvinne på besøk til
landsbyen hennes. Hun het Sabsabe, og var
utsendt som kvinneambassadør i et samarbeid
mellom kirken og NMS. Hennes jobb var å
fortelle til alle kvinner med fistelskade at de
kunne få hjelp for lidelsen sin. Hun viste en
film, og Barite skjønte at hun kunne ha håp om
å bli hjulpet. Hun gikk til helsesenteret i
Kamashi og ble registrert som fistelpasient.
Ganske raskt ble hun transportert til et
spesialsykehus. Der ble hun operert, og ble
frisk igjen – etter sju års lidelse.

Safe
Motherhood

Opplæring av helsearbeidere.

Yaso Helsesenter.

For å støtte ambassadørkvinnene skal både
nøkkelpersoner i samfunnet og befolkningen
bli informert om kvinnene, deres virksomhet
og aktivitet; kvinnene skal bli introdusert.

Grete Holte Eriksen besøkte prosjektet da
hun var RISO.

Fra DISO Grethe Slotnæs 
sitt månedsbrev nr. 2

Vårt prosjekt Safe Motherhood Ambasadors 
(SMA) I Etiopia, som vi har støttet ved å samarbeide 
med Norsk Misjons Selskap (NMS) i mange år, 

går bare fram til nyttår. Personlig vil jeg savne dette prosjektet!! 
Jeg fant en historie på NMS sin side om ei meget ung kvinne fra Gumuz-området som omhandler

akkurat den problematikken vi igjennom mange år har støttet for å spre informasjon om at det er mulig
å få hjelp. Det er opprettet små helsestasjoner med kvinner som har blitt opplært I fødslshjelp, og som

hjelper kvinner med fistelskader til behandling.  Mange kvinner har gjennom årene blitt sendt til
Catherine Hamlins Hospital I Addis Abbeba og på den måten fått et nytt liv!!

Ambassadørkvinne
Sabsabe la merke til Barite, og etter en stund foreslo hun Barite som ny ambassadørkvinne.
Barite fikk opplæring i alt det en ambassadørkvinne må kunne. De skal oppsøke gravide i
deres nærmiljø, gi dem råd angående svangerskap og ernæring, og oppfordre dem til å gå
til svangerskapskontroll og føde ved en helseinstitusjon. Dette siste er spesielt viktig fordi tra-
disjonen hos gumuzfolket tilsier at kvinnene skal føde alene. Resultatet ved vanskelige fødsler
er ofte store skader hos både mor og barn, om de da i det hele tatt overlever.
Barite har fått et nytt liv. Den sympatiske kvinnen er nå med på å gjøre livet lettere for mange
andre kvinner i området hvor hun bor. Etter at hun selv fikk opplæring, har hun full av energi
gått i gang med å dele kunnskapen sin. Allerede første uken, etter at hun selv var blitt opplært,
hadde hun besøkt åtte gravide kvinner. 

Sonja Kuspert hadde et foredrag om dette på Gardermoen i
september 2017. Her er noen inntrykk fra hennes presentasjon.
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Kjære klubbvenninner
Klubbkomiteens leder, Ragnhild Eriksen, og
undertegnede, hadde en befaring til
Herdahlsalen mandag 7. september.
Hensikten var å vurdere tiltak som kan sikre
lavest mulig risiko for smitte ved våre møter i
klubben. Kirkekontoret setter grensen ved 50.
Vi forstår at det nå er viktig å legge til rette for
størst mulig trygghet for alle som ønsker å
komme, i disse tider hvor nyhetene melder om
økt smitte i samfunnet. 
Det er da naturlig å be klubbens damer å be-
nytte et munnbind fra vi ankommer, til vi har
funnet en plass i salen. Munnbind til våre
møtedeltakere er anskaffet, likeledes hånds-
prit, ved inngangen

Som vi her demonstrerer, sitter Ragnhild ved et
bord der det er plass til fire. Da med en meters
avstand til de rundt. (Markert med gule
tommestokker) Vi har plass til at alle kan sitte
ved «firemannsbord»fordelt rundt i salen. Det
blir servert kaffe/te i engangskrus, og Twist
som tilbehør. 
Da behøver ikke komiteens medlemmer
omgås for å ta oppvask etc.

Vi håper disse tiltakene kan bidra til at klub-
bens medlemmer føler seg bedre sikret mot
smitte på møtene. Med denne «lettere»

serveringen, kan vi se for oss at møte tar noe
kortere tid.

Vi håper det nå er blir mange som kommer til
møtet tirsdag 2. oktober, til et interessant pro-
gram om et banebrytende bygg i tre, og
presidentens ego-foredrag. 

Det viktigste er likevel; - at vi ser hverandre og
kan omgås sosialt i trygge omgivelser!
Velkommen til Inner Wheelmøtet,

Vennlig hilsen Lilla, president

Kongsvinger Inner Wheel tenker
SIKKERHET!

Pengehunden Dolly har gjort funn på Jessheim.

Lars Orning besøkte Jessheim IWs oktobermøte og fortalte om hvordan Tollvesenet jobber for å få frem gode narko- og pengehunder.

Ikke bare narkotikahund 
- men også en hund etter penger



Ingjerd Rønning, Haugesund IW, død 20.03 2020 

Elisabeth (Liss) Bonde, Oslo IW, død 24.04 2020 

Astrid von der Fehr, Røa-Bekkestua IW, død 15.04 2020

Marit Rognhaug, Kongsvinger IW, død 24.06 2020 

Edel Marie Tronstad, Florø IW, død 29.06 2020

Aud Sjælø Bakke, Florø IW, død 26.07 2020

Karin Andersen, Nordstrand IW, død 15.08 2020

Turi Smedsaas, Nordstrand IW, død 25.08 2020

Karin Kristiansen, Tune IW, død 17.10 2020

D27      Anne-Irene Jensen                                 Fauske IW

D28      Solfrid Marie Østebrød                         Egersund IW 

D29      Guri Ivarsdotter Steinsholt                      Larvik IW
             Hildegard Andersen                             Larvik IW
             Turid Nygård                                       Holmestrand IW 

D31      Else Berit Svendsen                               Tune IW
             Torill Pedersen Nordby                          Follo IW
             Kari Kalstad Sørlie                                Fredriksten
             Inger Johanne Jørgensen                       Fredriksten

Hamar Vest IW                    Charterdag 18. oktober 1980                        40 år
Kopervik IW                       Charterdag 20. oktober 1970                        50 år
Elverum IW                         Charterdag 24. november 1960                     60 år
Brumunddal-Moelv IW          Charterdag 09. februar 1956                        65 år
Kolsås IW                           Charterdag 12. februar 1986                        35 år
Florø IW                             Charterdag 23. mars 1966                            55 år 
Kongsvinger IW                  Charterdag 06. mars 1956                            65 år
Stord IW                            Charterdag 01. mai 1961                             60 år

En av mine klassevenninner fra Katta ringte meg i begynnelsen av
ferien og fortalte at en av hennes beste barndomsvenninner hadde
gått bort. Hennes venninne hadde truffet en engelskmann, giftet seg
med han i 1955 og reist og bosatt seg i Clacton, Essex. Hennes mann
hadde blitt Rotarianer og hun var blitt spurt om hun ville være med i
Inner Wheel. Det gjorde hun og kunne fortelle at den mottakelsen og
omsorgen og hyggen hun hadde fått der hadde gjort hennes liv i Eng-
land helt strålende.  Eva Lewellen ble brått syk for et par år siden. Hun
bestemte da at hun ville gi 5000 kr til en Inner Wheel klubb i Oslo
som hadde bra prosjekter. Min skolevenninne Vigdis hadde sjekket
opp dette og valgt vår klubb til å motta kr 5000 for videre overføring
til gode prosjekter. Jeg har hatt en meget hyggelig brevveksling med
Eva Lewellens to barn, Margaret og Paul. Pengene kom til vår konto,
og klubben bestemte at vi delte beløpet på våre to favoritt prosjekter,
Safe Motherhood Ambassadors og Nakotikahundene. Dette har kas-
serer sørget for forlengst. Hennes klubb, Clacton on Sea,  ble chartret
i 1946 og har 38 medlemmer. Jeg synes saken er viktig, ikke bare
for Eva, og hennes barn, men også for å minne om hva Inner Wheel
betyr for oss personlig - vennskap, hygge, omsorg..

En solskinnshistorie om 
Inner Wheel  fra Kari Brun

Inner Wheel Norge

ønsker 
Prinsesse Astrid fru Ferner 

og hennes familie 
en gledelig jul og et godt, nytt år.
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